
Information om PTP med anledning av covid-19 

Praktisk tjänstgöring som psykolog (PTP), ska fortgå: 

• PTP-psykologen ska liksom alla andra medarbetare arbeta vid symptomfrihet och stanna

hemma när hen är sjuk.

• Tjänstgöringsplanen kan behöva ses över p g a rådande omständigheter. Fokus kan behöva

flyttas från patientarbete till övrigt psykologarbete i detta skede.

• Patientarbete och PTP-handledning kan under en period styras om till digitala möten.

Huvudregeln är fysiska möten men som kan kompletteras med digitala lösningar

(videosamtal, telefon eller internetbaserad behandling).

• Det är viktigt att PTP-handledare utgör ett stöd för PTP-psykologer och hjälper PTP-

psykolog att prioritera utifrån dessa omständigheter. Vi vill uppmärksamma er på att det

enligt Socialstyrelsens föreskrifter krävs minst 50 % individinriktat psykologarbete och

minst 25 % övrigt psykologarbete, på årsbasis. Det innebär att det finns ca 25 % att använda

flexibelt, och utgör därmed en buffert i dessa coronatider. I dessa kristider kan övrigt

psykologarbete exempelvis vara att hjälpa kollegor i omställningen till digitala lösningar.

• PTP-studierektor finns som stöd till PTP-handledare och chefer, så tveka inte att höra av er

via mail eller telefon. Kontakta i första hand studierektor i din verksamhet alternativt

ledamot i Kompetensrådet för Psykologer, v g se sid 3.

• På vårens handledarkollegier (8 maj och 29 maj) kommer vi tillsammans med er PTP-

handledare ha fokus på hur vi upprätthåller kvalitén på PTP under rådande omständigheter.

• Vårens PTP-dagar för PTP-psykologer ersätts av digitala PTP-dagar. Deltagarna kallas via

mail.

• PTP-perioden kan komma att behöva förlängas för att tjänstgöringen ska leva upp till

Socialstyrelsens föreskrifter. Om så blir fallet är det viktigt att vi i regionen hjälps åt så att

våra PTP-psykologer erhåller den tjänstgöringsperiod de behöver enligt Socialstyrelsens

föreskrifter.

• Det nationella studierektorsnätverket PTP har i samarbete med Psykologförbundet varit i

kontakt med Socialstyrelsen, som gett två uttalanden. V g se sid 2.



Uttalanden från Socialstyrelsen med anledning av covid - 19 (mars 2020) 

Många yrkesgrupper vill ha förhandsbesked om hur vi kommer att bedöma legitimationsansökningar 

under pandemin och det har vi full förståelse för, men vi kan inte ge förhandsbesked. Vi kan säga att 

vi kommer att ta hänsyn till de förändringar som pandemin innebär för exempelvis en PTP, så långt 

det är möjligt, men exakt i detalj hur vi kommer att bedöma går inte att säga. En annan svårighet är 

att ingen vet hur länge det kommer att pågå. 

Vår inställning är att kompetenskraven i föreskriften ska uppfyllas. Vi har ingen möjlighet att ändra 

på kompetenskraven.  

Vi kommer, så långt det är möjligt med hänsyn tagen till regelverket, att vara generösa i våra 

bedömningar med anledning av Covid 19. 

Socialstyrelsen har, trots det rådande läget, att förhålla sig till det regelverk som gäller vid 

ansökningar om legitimation inom hälso- och sjukvården. 

Det innebär att handledning under PTP:n alltjämt ska omfatta minst en timme per vecka i enlighet 

med 7 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:34) om praktisk tjänstgöring för psykologer.  

Socialstyrelsens inställning är fortfarande att handledningen i huvudregel ska ske genom ett verkligt 

fysiskt möte men att handledning via videolänk kan användas som komplement till detta. 

Vid en ansökan om legitimation som psykolog gör Socialstyrelsen alltid en bedömning i varje 

enskilt fall. Om det vid en ansökan framgår att handledningen har genomförts via videolänk i viss 

omfattning och att det beror på de rådande förhållandena kommer Socialstyrelsen att beakta detta i 

bedömningen. 
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